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Jedním z bodů jednání zastupitelstva 11.prosince byla i budoucnost naší městské policie. Z
návrhů na zrušení, konzervaci současného stavu, kombinaci současného stavu s nočními
hlídkami bezpečnostních agentur, spolupráce s MB /kterou údajně MB a ani my nechceme/ a
navýšení počtu členů MP na 6 či 9 strážníků si rada města vybrala a doporučila zastupitelům
variantu navýšit počet strážníků na 6. Roční náklady 3 miliony korun s tím, že doba rovnající se
v součtu jednomu celému týdnu nebude pokryta službami (ale bude to lepší, než teď, že?)
Nikdo nedomyslel, že jsou také dovolené, nemoci a podobné události, kdy se ze šesti strážníků
stane pět i méně. A právě proto jsem se rozhodl. Buď navrhnu plnohodnotnou městskou policii
fungující 365 dní v roce a 24 hodin denně, nebo budu pro její zrušení. Varianta se šesti lidmi je
jen odkládání konečného řešení, ve stylu "zkusme to, nějak do dopadne, uvidíme". Byl jsem
překvapen, že můj návrh vcelku hladce prošel - s tím jsem až tak nepočítal. Ale jsem rád. Proč?

Teď platíme za MP ke dvěma milionům ročně. Činnost současného týmu strážníků je kvitována
pozitivně, strážníci jsou vidět a pracují. Ale hrozně moc hodin života města a jeho občanů není
pokryto jejich službami. A pomoc by měla být nablízku vždy, když je potřeba. Proto si myslím,
že současný stav není nadále udržitelný. A v momentě, kdy vidím a po konzultacích vím, že
počet 9 lidí zajistí plnohodnotnou nonstop službu za odhadované náklady 4,5 milionu ročně,
nemohu hlasovat pro nějaké meziřešení za 3 miliony.

Aktuálním bolavým problémem je určitě nedostatek zájemců o tuto práci Když už chtějí v této
složce pracovat, jdou do Boleslavi. A proč? Myslím, že je to proto, že boleslavská městská
policie má pořádné vedení, strážníci mají odpovídající vybavení /nejen do kvality, ale i do
kvantity; pamatuji diskuzi s předchozími strážníky za mého jepičího působení v radě - měli
jednu zimní bundu na roky, to samé boty apod./, a v neposlední řadě mají jasný systém služeb!
Možná to nepovažujete za důležité, ale pro mě je to stejně důležité jako předchozí dvě kritéria.
Jestliže mám jasný plán směn a nemusím pořád operativně řešit výpadky, kolegů, náhrady
apod., mám k té práci jiný vztah. Vy byste šli pracovat do firmy, kde byste nevěděli, kdy budete
muset být v práci? (toto nemířím na lidi, kteří odpovídají "já jsem v práci pořád").

Proto si myslím, že záměr vybudovat do konce roku 2014 plnohodnotnou profesionální jednotku
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městské policie čítající 9 lidí není nereálný a jsem za něj rád. Ale tato musí být také patřičně
vedena a vybavena. Uvidíme, jak se vedení města bude dařit naplňovat stavy. Když se to do
konce roku 2014 nepodaří, třeba dojde k jinému rozhodnutí. Navíc už za rok bude asi jiný
starosta, jiná rada. Ale kompromisní návrh současné rady města na šest strážníků jsem prostě
nemohl akceptovat. Diskutujte se mnou, prosím.

david.odnoha@seznam.cz
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